Expedient:

4305210007-2020-0000162

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Xerta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CE81808B8B1C4D7B8C9F5797EDA33E3E i data d'emissió 06/04/2020 a les 10:04:12

Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2
(coronavirus)

Fets

1. Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació
SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de
complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de
Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures
extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’
exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm.
67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de
Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
2. En data 13 de març de 2020, per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0000102 es
resolt:
“Primer.- Constituir la Comissió de seguiment d’emergència de l’
Ajuntament de Xerta. Aquesta comissió estarà formada per:
- l’Alcalde-president, Il·lm. Sr. Roger Aviñó i Martí
- 1r tinent d’alcalde: Sr. Ruben Alegria i Maureso
- 2n tinent d’ alcalde: Sr. Jaume Lafarga i Falcó
- el regidor de Sanitat: Sr. Albert Bedós i Escuer
- la regidora d’Ensenyament : Sra. Rut Avinyó Papaseit
Segon.- Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i
actuació de totes aquelles actuacions que es consideren adequades en
cas d’urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.
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Tercer.- Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es
dona per reproduït (tota la documentació es pot consultar a:
http://canalsalut.gencat.ca/ca /inici
A partir d’avui divendres dia 13 de març, queden suspesos durant 15 dies
(és a dir fins el 28 de març com a mínim) tots els actes públics com
privats, organitzats al municipi de Xerta.
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Aquesta suspensió temporal afecta més concretament a:
- Casal Municipal, pista poliesportiva, sala polivalent, llar de la gent gran,
pista d’estiu, escola bressol, camp de futbol, biblioteca municipal, casal de
joves, sales del segon pis de l’ajuntament i qualsevol altre equipament
municipal.
Quart.- S’han acordat les mesures següents:
- Tancar el local de la Llar de Gent Gran Sant Martí, d’acord amb la Junta
de l’ Associació, atès que és el col·lectiu amb més risc.
- Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la
suspensió del calendari de competicions esportives.
- Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc., a la resta d’
equipaments municipals.
- Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats l’ajornament de les
activitats extraordinàries.
- Recomanar a la Parròquia l’ajornament de celebracions.
- Recomanar a tota la població evitar actes en espais tancats on hi hagi
una aglomeració de gent.
Cinquè.- Aquest Decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de
l’ evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19. Sisè.- Les
mesures adoptades entraran en vigor el dia 13 de març de 2020 a partir
de les 8:00h i es mantindran fins a nou avís.
Sisè.- Les mesures adoptades entraran en vigor el dia 13 de març de
2020 a partir de les 8:00h i es mantindran fins a nou avís.”
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3. En data 16 de març de 2020, per Decret d’alcaldia núm. 2020-0000106 es
resol:
“Primer.- La suspensió de l’atenció al públic presencial, es prioritza l’
atenció telefònica i telemàtica https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/governobert-itransparencia/serveis-i-tramits/tramits
En cas de necessitat justificada caldrà sol·licitar cita prèvia.
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Segon.- Adoptar com a mesures de flexibilització el teletreball per al
personal administratiu de les oficines municipals quan sigui possible.
Tercer.- Posar a disposició de les persones amb situació de
vulnerabilitat serveis que facilitin que es quedin a casa i que es podran
sol·licitar telefònicament a l’Ajuntament de 9 a 13 hores.
Quart. - Aquest Decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de
l’ evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.”

4. A banda de les anterior mesures extraordinàries i urgents ja adoptades es fa
necessària l’adopció de noves mesures d’adaptació a la situació generada.

Fonaments de dret

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya,
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,
Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures
especials en matèria de salut pública,
Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
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Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació
amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Instrucció
3/2020,
de
13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’
aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb
motiu del coronavirus,
Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de
mesures a adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració
General de l’Estat amb motiu del Covid-19.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Determinar que les funcions de la Comissió de seguiment d’
emergència de l’Ajuntament de Xerta, creada per decret de l’alcaldia núm.
2020-0000102 seran les definides en l’epígraf 3.4.1. Plans d'Emergència
Municipals del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc
Segon. La identificació dels serveis bàsics i estratègics de necessària garantia
per part d’aquest Ajuntament:

a. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de
població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control
d'aliments i begudes.
b. Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’
organització.
c. Resolucions dels Òrgans de Govern.
d. Sistemes i serveis informàtics.
e. Seu Electrònica.
f. Registre general.

Tercer. La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels
procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i
caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i
quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es

Transcripció del decret número 2020-0000107 de l'ens Ajuntament de Xerta signat per: ROGER AVIÑÓ i MARTÍ - DNI *** (SIG) en data: 16/03/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ACTIO el dia 16/03/2020 a les 14:43:22

reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses
perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es
puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els
interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la
seva conformitat a les mesures.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Xerta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CE81808B8B1C4D7B8C9F5797EDA33E3E i data d'emissió 06/04/2020 a les 10:04:12

Quart. La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de l’
Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió
plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència
de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

Cinquè. Tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’
horari de la jornada normal i ordinària de treball, o l’especial en el seu cas
aplicable, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar
des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en
qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball
i les circumstàncies així ho requereixin.

Sisè. L’habilitació als/les regidors/res amb competències delegades per a
requerir la presència física de les respectives persones empleades municipals
en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els
quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta
mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presencia
continuada als Centres de Treball.
Setè. Determinar que tot el personal adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis
estarà en situació de retén.
Vuitè. L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant
d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a
través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes
les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns i les
veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir
la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de
prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:
Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov-China/home.htm
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Generalitat de Catalunya:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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Agencia de salut pública:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Novè. La publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació,
així com dels diferents Acords, Resolucions i Circulars que siguin enviats a l’
Ajuntament per les diferents Administracions competents, havent de procedir a
la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.
Desè. . L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març
de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que
tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.
Onzè. Comunicar el present Decret a tots els regidors/les regidores de la
Corporació.
Dotzè. Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució
es donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'alcalde-president,
Roger Aviñó i Martí
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